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ល្ខោ នចម្រុះ ល្រឿង ្ហាភារត្ៈ/ភារត្យុទធ ឈុត្  
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វរីកថាសខំាន់និងជាវណ្ណក្មពីរធំៗ ល្ៅកនុងសិល្បៈខ្មមរ គឺល្រឿងរា្ល្ករ តិ៍និងល្រឿង្ហា
ភារត្ៈ និពនធល្ោយ វាសៈ (Vyasa) ជាល្រឿងខ្ែល្មានមបភពល្ចញ្កពីមបល្ទសឥណ្ឌឌ  
និងមានអាយុកាល្កនុងចលំ្ណ្ឌ្ចាស់ជាងល្គល្ៅល្ល្ើពិភពល្ខក។  

«្ហាភារត្ៈ» មានន័យថា «ល្រឿងែ៏អស្ចា រយននមត្កូល្កសមត្ភារត្ៈ»។១ «ភារត្ៈ» ក៏ជា
ពាកយ្ួយខ្ែល្ជនជាត្ិឥណ្ឌឌ ល្មបើល្ែើ្បសីមាា ល់្សញ្ជា ត្ិឥណ្ឌឌ  ែូល្ចនុះគឺមានន័យថា «ល្រឿង
ែ៏អស្ចា រយននមបល្ទសឥណ្ឌឌ »។២ មានមបភពមលុះអុះអាងថា ជាល្រឿងខ្ែល្ធជំាងល្គរបស់
្នុសសជាត្ិ។៣ ល្រឿងល្នុះជាល្រឿងែ៏ខ្វង តងំខ្ត្ពីយុគស្័យល្វទ មបមាណ្សត្វត្សទី៥ ្ុន
មគឹសតសករាជ និងល្ៅកនុងទម្ង់ចុងល្មកាយនាយុគស្័យហ្ាុបត សត្វត្សទី៤ ននមគឹសតិ
សករាជ។៤ 

ល្ោយខ្ែកល្ៅក្ពុជា បុពវបុរសខ្មមរល្យើងបានឆ្លល ក់ល្រឿង្ហាភារត្ៈ ល្ៅល្ល្ើថ្មនា្
ហាមបាស្ចទអងារវត្តនិងបាយ័ន។ ឯនាល្ពល្បចាុបបននល្នុះ មកសួងវបបធ្៌និងវចិមិត្សិល្បៈ 
ក៏ែូចជាមកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា បាននិងកពុំងជរុំញល្ល្ើកទឹកចិត្តឲ្យសិល្បករសិល្ប
ការនីិនិងល្ខកមគូអនកមគូត្ល្្លើងស្ចន នែសិល្បៈទសសនីយភាព ល្ធវើការសិកាមស្ចវមជាវល្ល្ើ
ល្រឿង្ហាភារត្ៈ និង្ហាភារត្យុទធល្ែើ្បរីលំ្ល្ចល្ែើងបខ្នថ្  ជាពិល្សសពីល្ល្ើល្រឿងរា្ល្ករ តិ៍
និងល្រឿងឯល្ទៀត្ៗខ្ែល្មានល្ៅកនុងបញ្ាី ស្ចរល្ពើភ័ណ្ឌ សិល្បៈទសសនីយភាពខ្មមរបចាុបបនន។  

ល្ខោ នចម្រុះ ជាមបល្ភទល្ខោ នខ្ែល្មានធាតុ្ផ្សចំម្រុះ។ ល្ៅកនុងល្ខោ នចម្រុះខ្ែល្ម្ុ ំ
នឹងល្រៀបរាប់ល្ៅល្ពល្ល្នុះ មានធាតុ្ផ្ស៖ំ ចាបុីែងខ្វង ត្ន្តនតីបុរាណ្និងមបនពណី្ ត្ន្តនតី
សលំ្ែងមស្ចល្ (មានអនកែឹកនាវំង់ត្ន្តនតីផ្ង) ការនិយាយខ្បបល្ខោ ននិយាយ និងអនកល្មចៀង
ចល្ម្ៀង្ល្ហារ ី ល្ោយមានជនួំយសលំ្ែងសនាធ ប់ល្ោយសារធ ំ (Bruitard) និងការតុ្បខ្ត្ង
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ឆ្លកទលំ្នើបមព្ល្ោយល្ភលើងពណ៌្និងការបាញ់ខ្ផ្សង មព្ទងំមានល្ភលងកែំរជាឧបករណ៍្
ល្ទល្ បុីពកល្ទៀត្ផ្ង។ 

ម្ុគួំរល្ធវើការកត្់សមាា ល់្ល្ល្ើចណុំ្ចពីរសខំាន់ពាក់ព័នធនឹងល្រឿង្ហាភារត្ៈ ខ្ែល្ជា
ស្ចច់ល្រឿងធទំងំ្ូល្ (១៨ ល្សៀវល្ៅ) (ល្្ើល្ឯកស្ចរល្ខក ធន់ ហិុ្ន (២០១០)) និង្ួយ
ល្ទៀត្ គឺល្រឿង្ហាភារត្យុទធ (៦/១៨ ល្សៀវល្ៅ) (ល្្ើល្ឯកស្ចរ ឧកញ៉ា  ពិទូរ ឈឹ្  មកល្ស្ 
(២០០៧)) ខ្ែល្មាន់ខ្ត្ជាចខំ្ណ្ក្ួយល្ៅកនុងល្រឿង្ហាភារត្ៈ។ 

ជាល្ល្ើកទី១ ខ្ែល្ខ្មមរល្យើងត្ល្្លើងស្ចន នែល្រឿង្ហាភារត្យុទធ (្ហាភារត្ៈ) ខាន ត្ធ។ំ 
ឈុត្ «សនតិករ យុធិសឋិរា» ែកមសង់ពីល្រឿង្ហាភារត្យុទធ «្ហាសន្តរា ្១៨នថ្ៃ» ល្ោយ
១៨កងពល្ (៧ ទល់្នឹង ១១) រវាង បាណ្ឌ វៈកសមត្ និង ល្ការវៈកសមត្ ត្ល្្លើងនិងែឹកនា ំ
ល្ោយល្ខកមគូ ល្សង សអំាន ននមកសួងវបបធ្៌និងវចិិមត្សិល្បៈ សខ្្តងល្ល្ើកទី១ ល្ៅនថ្ៃ
ទី១១ ខ្មវចិឆិកា ឆ្លន ២ំ០២២ ល្ៅស្ចល្្ល្ហាមសពចតុ្្មុម មករងភនលំ្ពញ។ ល្នុះក៏ជាល្មាទក ភាព
និងមពឹត្តិការណ៍្សិល្បៈវបបធ្៌មបវត្តិស្ចន្តសត្ ួយខ្ែរ។ ល្នុះជា «ក្មវធិីពិល្សស» អបអរ
ស្ចទរ្ល្ហាមសពសិល្បៈអាសីុល្មកា្មបធានបទ «ស្ច្គាីភាពល្ែើ្បសីនតិភាព» ល្ៅល្ពល្
មពុះរាជាណ្ឌចមកក្ពុជា ល្ធវើជាមាា ស់ផ្ទុះ ជា្ួយាន នឹងកិចាមបជុកំពូំល្អាស្ច៊ា នល្ល្ើកទី៤០
និង៤១ និងកិចាមបជុកំពូំល្ពាក់ព័នធ៕ 
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